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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและเปรียบเทียบแบบแผนลายพิมพดีเอ็นเอของชํามะเลียงขาว
และชํามะเลียงดํา โดยใชเทคนิคอารเอพีดี ผลการวิจัยพบวา เมื่อใชไพรเมอร  10  ชนิดไดแก เอ03 เอ13 
บี04 ซี02 เค10 เค20 เค08 ดี11 ไอ01 และไอ07 สามารถที่จะสรางลายพิมพดีเอ็นเอที่แยกความแตกตาง
ของชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดําในระดับสายพันธุเมื่อใชไพรเมอรเค 10 โดยไพรเมอรเค 10 เกิด
แถบลายพิมพดีเอ็นเอมีขนาด 600 คูเบส ในชํามะเลียงขาว สหรับชํามะเลียงดําไมเกิดแถบลายพิมพดี
เอ็นเอขนาด 600 คูเบส จากนั้นนําไปวิเคราะหหาความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางชํามะเลียงขาว
และชํามะเลียงดําโดยใชโปรแกรมเอ็นทีเอสวาย พบวา มีคาความแตกตางทางวิวัฒนาการระหวาง
ชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดํา เทากับ 0.9512 ดังนั้นจึงสามารถใชเทคนิคอารเอพีดีในการสรางลาย
พิมพดีเอ็นเอเพื่อจําแนกความแตกตางทางสายพันธุของชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดํา  
 

คําสําคัญ : ลายพิมพดเีอ็นเอ/ เทคนิคอารเอพีดี/ ชํามะเลียง 
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Abstract 
 The objectives of this research were to construct and compare DNA fingerprinting of two 
varieties of Lepisanthes fruticosa by RAPD technique. 10 primers included A03, A13, B04, C02, 
K10, K20, K08, D11, I01 and I07 were used to separate 2 varieties of Lepisanthes fruticosa. The 
results revealed that K10 primer generated different DNA fingerprinting of that two varieties with 
DNA band at 600 base pairs in Lepisanthes fruticosa (white) and no DNA band at 600 base pairs in 
Lepisanthes fruticosa (black). Genetic analysis of two varieties of Lepisanthes fruticosa by 
NTSYSpc program for Windows Version 2.10e showed phylogenetic tree between Lepisanthes 
fruticosa (white) and Lepisanthes fruticosa (black) at 0.9512. Therefore, DNA fingerprinting of the 
two varieties of Lepisanthes fruticosa by RAPD techniques can be used for genetic analysis.  
 

Keywords: DNA fingerprinting/ Lepisanthes fruticosa / RAPD technique 
 

บทนํา 
 การวิเคราะหพันธุกรรมหรือการตรวจ
ลายพิมพดีเอ็นเอเปนวิธีการตรวจเอกลักษณ
ของสารพันธุกรรม ซ่ึงมีประโยชนในการจัด
จําแนก เนื่องจากลายพิมพดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิต
แตละชนิดแตกตางกัน (สมาคมพันธุศาสตร
แหงประเทศไทย,  2546) เทคนิคการตรวจลาย
พิมพดีเอ็นเอในปจจุบันมีหลายวิธี วิธีหนึ่งคือ
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอ
ลิเมอเรสหรือวิธีพีซีอาร โดยการตรวจสอบดี
เอ็นเอจากหลายตําแหนงโดยวิธีพีซีอารที่ใช
ไพรเมอรชนิดสุมรหัสเพียงชนิดเดียวมาใชเพิ่ม
ขยายปริมาณดีเอ็นเอ จากตอนแรกมีจํานวน
นอยๆ ใหมีการเพิ่มจํานวนขึ้นเฉพาะบางแหง
เทานั้น จนเมื่อดีเอ็นเอมีมากขึ้นก็สามารถนํามา
วิเคราะหดวยวิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรี-
ซิสและยอมเห็นแถบดีเอ็นเอบางแถบได วิธีนี้
จึงเรียกวา อารเอพีดี (Random Amplified  

Polymorphic DNA, RAPD)  ซ่ึงสามารถใช
แยกความแตกตางของสิ่งมีชีวิตไดดีทั้งชนิด
เดียวกันและตางชนิดกัน เพราะเปนวิธีทําได
งาย  รวดเร็วและสามารถใชไดดีกับตัวอยาง
จํานวนมากๆ (มลิวรรณ  นาคขุนทด, 2541) 
   ชํ ามะ เลี ยงมี ช่ือวิทยาศาสตร  คือ 
Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenth. ช่ือวงศ 
Sapindaceae ช่ือสกุลคือ Lepisanthes ชํามะเลียง 
มีช่ือสามัญในแตละทองถ่ินแตกตางกัน เชน 
ชํามะเลียงบาน ชํามะเลียง พุมเรียง พุงเรียง
สวน ชุมเรียง มะเตา (ภาคเหนือ) พูเวียง
(นครราชสีมา) ในประเทศไทยพบขึ้น ตามปา
โปรงทั่วไปในที่ราบที่ลาดเนินหรือปลูกไวกิน
ผลตามบาน  ในตางประเทศพบทั่วไปใน
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย เปนตน 
การใชประโยชนเปนพืชอาหารสวนที่ใชเปน
อาหารคือ ผลสุกจะมีรสหวานมีเนื้อหุมเมล็ดสี
ดําแดง ดานสมุนไพร สวนที่ใชเปนสมุนไพร 
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คือ ราก แกไขสันนิบาต แกไขรอนในดานการ
เปนไมประดับ  คือ  เปนไมขนาดเล็กมาก 
รูปทรงตนเปนรูปกรวยสูงหรือทรงกระบอก
ไมมีกิ่งกานสาขาที่เกะกะ ใชพื้นที่แคบ ๆใบ
เขียวเขมตลอดป เมื่อผลิใบใหมสีเขียวออน
แกมเหลืองสดใส แตมดวยกานใบและประดับ
ดวยหูใบดูแปลกตา ผลกินไดและใหสีสวย
นิยมใชในการจัดสวนตามบานและสถานที่
ราชการ อีกทั้งยังปลูกเปนพืชอาหารสัตวปาใน
ปาอนุรักษได (ธงชัย เปาอินทร และ นิวัตร เปา
อินทร, 2544) 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสราง
ลายพิมพดี เอ็นเอของชํามะเลียงขาวและ
ชํามะเลียงดํา โดยใชเทคนิคอารเอพีดี และ
วิ เคราะหแบบแผนลายพิมพดี เอ็นเอ  และ
จําแนกความแตกตางทางพันธุกรรมของ
ชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดํา  
   

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้   

ขั้นท่ี   1   วิ ธีแยกสกัดดี เ อ็นเอจาก
เนื้อเยื่อพืช 

1. 1 ใชใบพืชขนาดเล็ก  1 ใบ  เลือกใบ
ยอด  น้ําหนักใบพืช 0.1 กรัม ใสใบพืชลงใน
โกรงสําหรับบด 

1.2 เติมชุดน้ํายาสกัดดีเอ็นเอจากพืช 
ปริมาตร 600 ไมโครลิตร และทําการบดใบพืช
ใหละเอียด 

1.3 ดูดสารละลายใสในหลอดที่เตรียม
ไว  จากนั้นเติมสารละลายคลอโรฟอรม 600 

ไมโครลิตร ผสมใหเขากันดวยเครื่องผสม 5 
นาที 

1.4 ทําการหมุนเหวี่ยงแยกเศษพืชออก
ที่ความเร็วรอบ  12,000 รอบ/นาที นาน  10  
นาที  ดูดน้ําใสสวนบนออกมาใสหลอดใหม  
(450 – 500 ไมโครลิตร) 

1.5 ทําการหมุนเหวี่ยงตะกอนดีเอ็นเอ
โดยผสมปริมาตร  0.225 ไมโครลิตร  ของ
สารละลายเอทานอลความเขมขน 100% และ
ผสมตัวอยางใหเขากัน 6 – 8 นาที และวางไวที่
อุณหภูมิหอง  5  นาที  และหมุน เหวี่ ย งที่
ความเร็วรอบ 5,000 รอบ เปนเวลา 4 นาที 
 1.6 เทสารละลายสวนบนทิ้งและเก็บ
ตะกอนดีเอ็นเอที่อยูดานลางไว 

1.7 เติมน้ํายาสําหรับสกัดดีเอ็นเอจาก
พืชปริมาตร 200 ไมโครลิตร และสารละลาย 
เอทานอลปริมาตร 150 ไมโครลิตร กับตะกอน
ดีเอ็นเอผสมใหเขากันดวยเครื่องผสม  

   1.8  พักตัวอยางไว 5 นาที  และทําการ
หมุนเหวี่ยงตะกอนดีเอ็นเอที่ความเร็วรอบ 
5,000 รอบ เปนเวลา 4 นาที 

  1.9  ทําการยายน้ํายาออก เติมเอทา
นอลคว าม เ ข ม ข น  7 5 % ป ริม าต ร  3 0 0  
ไมโครลิตร และหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 
5,000 รอบ เปนเวลา 5 นาที 

1.10 ดูดสารละลายเอทานอลความ
เขมขน 75% ออกใหหมดเทาที่จะทําได คว่ํา
หลอดบนกระดาษซับ  จนกวาตะกอนจะแหง
หรือทําใหแหงในเครื่องสุญญากาศ  

1 .12  ละลายตะกอนดี เอ็น เอดวย
สารละลายทีอีบัฟเฟอร 50 ไมโครลิตร 
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 1.13  เติมอารเอ็นเอเอส  (RNAase)  
ปริมาตร 1 ไมโครลิตร  เพื่อกําจัดอารเอ็นเอ  

ขั้นท่ี  2  การตรวจวิเคราะหผลโดย
วิธีอะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซิส 

 การตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอโดย
วิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสบนอะกาโรสเจลใชอะกา
โรสเจล เขมขน 1% สําหรับตรวจสอบคุณภาพ
ดีเอ็นเอที่เตรียมจากเนื้อ เยื่อพืช โดยมีวิธีการ
ทําดังนี้ 

2.1 เตรียมถาดสําหรับเทเจลในแนว-
ราบและหวีใหเรียบรอย 

2.2 ช่ังผงอะกาโรส 1 กรัม เติมบัฟ-
เฟอรสําหรับทําอิเล็กโทรโฟรีซีส ในสารละลาย
ทีบีอีบัฟเฟอร 100 มิลลิลิตร 

2.3 หลอมอะกาโรสโดยอุนใหรอน
หรือใชไมโครเวฟ เขยาเปนครั้งคราวใหอะกา-
โรส ละลายจนหมด 

2.4 ตั้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิประมาณ     
50 - 55 OC  แลวจึงเทลงในถาดที่เตรียมไวให
เจล หนาประมาณ  5  มิลลิเมตร  เสียบหวีลง
ไปตรงตําแหนงเพื่อทําใหเกิดรองสําหรับหยด
ตั วอย า งดี เ อ็น เอ  ปลอยให เ จลแข็ งตั วที่
อุณหภูมิหอง 

2.5  เมื่อเจลแข็งตัวแลวคอย ๆ ดึงหวี
ออก นําเจลใสลงในเครื่องสําหรับทําอิเล็ก-
โทรโฟรีซีส ใสบัฟเฟอรใหทวมเจล โดยใหสูง
กวาผิวเจล 2 – 3 มิลลิลิตร 

2.6 ดูดสารละลายดีเอ็นเอที่สกัด 5  
ไมโครลิตร ผสมกับสารละลายของสีติดตาม  

(loading buffer) 1ไมโครลิตร แลวหยอดสารที่
ผสมแลวลงไปในชองของแผนเจลที่เตรียมไว 

 2.7 ตอกระแสไฟฟาเขากับเครื่องอิ
เล็กโทรโฟรีซีส  แลวเปดกระแสไฟฟาโดย
แรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ  100โวลตตอ
เซนติเมตร  

2 . 8  ปลอยให ดี เ อ็ น เอ เคลื่ อนไป
พอประมาณ  โดยดูจากสีติดตามที่ผสมอยูใน
สารละลายของ ดีเอ็นเอแลวจึงปดเครื่อง 

2.9  นําเจลมายอมในสารละลายระบบ
เจลสตาร (gel star) ขั้นนี้ตองระวังไมสัมผัสกับ
สารละลายดวยมือเปลา เนื่องจากเปนสารกอ
มะเร็ง  (carcinogen) 

2.10.  นํา เจลไปสองดูภายใตแสง
ฟลูออเรสเซนส บันทึกผลโดยการถายภาพ 

ขั้นท่ี  3  วิธีทําอารเอพีดี 
             ในการทดลองเบื้องตนตองตรวจหา
ไพรเมอรที่เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอไดกอนโดยใส
สารตางๆ ในปฏิกิริยาที่ระดับหนึ่ง เมื่อเลือกได
ไพรเมอรที่ตองการแลว จึงทดลองเปลี่ยนแปลง
สภาพตางๆ เชน  ความเขมขนของดีเอ็นเอ
เปาหมาย ความเขมขนของแมกนีเซียมคลอ
ไรด และอุณหภูมิกับเวลาที่ใชในการทําพีซี
อาร เพื่อใหไดสภาพที่เหมาะสมที่สุดในการ
สรางลายพิมพดีเอ็นเอ 
 3.1 การหาไพรเมอรที่ เหมาะสมใน
การสรางลายพิมพดีเอ็นเอในชํามะเลียงขาว
และดําโดยในการทดลองนี้ใชไพรเมอร 10 
ชนิดมีลําดับเบสดังแสดงในตารางที่ 1 
 3.1.1 ผสมสารตางๆ ที่ใชในการสราง
ลายพิมพดีเอ็นเอ (ตารางที่ 2) 
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              ตารางที่ 1 ไพรเมอร 10 ชนิด ที่ใชในการวิจัย 
 

ไพรเมอร ลําดับเบส 
A03 5'-AGTCAGCCAC-3' 
A13 5'-CAGCACCCAC-3' 
B04 5'-GGACTGGAGT-3' 
C02 5'-GTGAGGCGTC-3' 
K10 5’-GTGCAACGTG-3’ 
K20 5’-GTGTCGCGAG-3’ 
K08 5'-GAACACTGGG-3' 
D11 5'-AGCGCCATTG-3' 
I01 5'-ACCTGGACAC-3' 
I07 5'-CAGCGACAAG-3' 

 

 
     ตารางที่ 2  สวนผสมในการทําปฏิกิริยาพีซีอารเพื่อศึกษาการทําอารเอพีดี โดยใชไพรเมอร 10 ชนดิ 
                       ในชํามะเลียงขาวและดํา 
 

สารที่ใช  (μl) 
ไพรเมอร 

A13 K08 K10 K20 A03 B04 C02 D11 I01 I07 

ดีเอ็นเอ  (1 ng / μl) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10×MgCl2  free  PCR  
Buffer 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10×PCR  buffer  
w / 20 mM  MgCl2  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

dNTP  (2 mM) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ไพรเมอร  (5 pmole / μl) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Taq  polymerase  
(5  unit / μl) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

น้ํากลั่น 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 

ปริมาตรรวม 20  ไมโครลิตร 
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 3.1.2 นําเขาสูกระบวนการสราง
ลายพิมพดีเอ็นเอ โดยเทคนิคอารเอพีดี  และใช
สภาวะการสรางลายพิมพดีเอ็นเอ  ดังนี้ 
  1) อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส  
4 นาที  
  2) อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส  
1 นาที (สําหรับ denature) 
          อุณหภูมิ  36 องศาเซลเซียส  
1 นาที (สําหรับ annealing) 
        อุณหภูมิ  72  องศาเซลเซียส  
2 นาที (สําหรับ primer extension) ทําซ้ํา  45  
รอบ 
  3) อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 
7 นาที เพื่อใหเกิด primer extension   
  4) หลังเสร็จสิ้นปฏิกิริยา หยุด
ปฏิกิริยาดวย 10 ul Loading buffer (10 mM 
EDTA (pH 8.0), 98% formamide, Bromophenol 
Blue & Xylenecyanol) และเก็บไวที่ 4 องศา
เซลเซียส     
 3.1.3  ตรวจวิเคราะหผลโดยอะกา
โรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซีส  ตามขั้นตอนที่  4 

ขั้นท่ี  4  การตรวจวิเคราะหผลลาย
พิมพดีเอ็นเอ  จากเทคนิคอารเอพีดี  โดย ใชอะ
กาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซีส 
 การตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอที่ได
จากขั้นที่  3  กระบวนการสรางลายพิมพดีเอ็น
เอ  โดยมีวิธีการทําดังนี้ 

4 .1  เตรียมถาด  สําหรับเทเจลใน
แนวราบและหวีใหเรียบรอย 

4.2 ช่ังผงอะกาโรส  1.5 กรัม  เติม
บัฟเฟอร สําหรับทําอิ เ ล็กโทรโฟรี ซีส  ใน
สารละลายทีบีอีบัฟเฟอร  100  มิลลิลิตร 

4.3 หลอมอะกาโรสโดยอุนใหรอน
หรือใชไมโครเวฟ เขยาเปนครั้งคราวใหอะกา-
โรสละลายจนหมด 

4.4 ตั้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิประมาณ   
50 - 55 OC แลวจึงเทลงในถาดที่เตรียมไวให
เจล หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร  เสียบหวีลงไป
ตรงตําแหนงเพื่อทําใหเกิดรองสําหรับหยด
ตัวอยางดีเอ็นเอ ปลอยใหเจลแข็งตัวที่อุณหภูมิ 
หอง 

4.5  เมื่อเจลแข็งตัวแลวคอยๆ ดึงหวี
ออก นําเจลใสลงในเครื่องสําหรับทําอิเล็ก-
โทรโฟรีซีส  ใสบัฟเฟอรใหทวมเจล โดยให
สูงกวาผิวเจล  2 – 3 มิลลิลิตร 

4.6 ดูดสารละลายดีเอ็นเอที่ไดจากการ
สรางลายพิมพดีเอ็นเอ  5 ไมโครลิตร ผสมกับ
สารละลายของสีติดตาม 1 ไมโครลิตร แลว
หยอดสารที่ผสมแลวลงไปในชองของแผนเจล
ที่เตรียมไว 

 4.7 ตอกระแสไฟฟาเขากับเครื่องอิ-
เล็กโทรโฟรีซีส แลวเปดกระแสไฟฟา โดย
แรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ  100 โวลตตอ
เซนติเมตร  

4 . 8  ปลอยให ดี เ อ็ น เอ เคลื่ อนไป
พอประมาณ โดยดูจากสีติดตามที่ผสมอยูใน
สารละลายของ ดีเอ็นเอแลวจึงปดเครื่อง 

4.9 นําเจลมายอมในสารละลายระบบ
เ จลสตาร  ขั้ นนี้ ต อ ง ร ะวั ง ไม สั ม ผัสกั บ
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สารละลายดวยมือเปลา เนื่องจากเปนสารกอ-
มะเร็ง   

4.10 นําเจลไปสองดูภายใตแสงฟลูออ-
เรสเซนส   บันทึกผลโดยการถายภาพ 

4.11 ทําการเปรียบเทียบความเหมือน
และแตกตางของแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้น และให
คะแนนแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏในแผนเจล โดย
ตัวอยางที่พบแถบดีเอ็นเอที่ตําแหนงหนึ่งๆ จะ
ใหคะแนนเปน 1 สวนตัวอยางที่ไมพบแถบดี
เอ็นเอที่ตําแหนงเดียวกันนั้นใหคะแนนเปน 0 
 นําผลการใหคะแนนแถบดี เอ็นเอ
ดังกลาวไปวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
ตัวอยางชํามะเลียง ทั้ง 2 ชนิดตัวอยาง โดยใช 
program NTSYSpc for Windows Version 
2.01e รายงานผลในรูปแบบของไฟโลจีเนติก- 
ทรี (phylogenetic  tree) 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยตรวจสอบผลการสกัดดี

เอ็นเอจากชํามะเลียงขาวและดํา การสรางลาย
พิมพ ดี เ อ็ น เอโดย เทคนิคอาร เ อพี ดี ของ
ชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดํา พรอมทั้งการ
วิเคราะหผลโดยไฟโลจีเนติกทรีของชํามะเลียง
ขาวและชํามะเลียงดํา ไดผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลของก า รสกั ดดี เ อ็ น เ อจ าก
ชํามะเลียงขาวและดํา  
 จากการสกัดดีเอ็นเอจากชํามะเลียง
ขาวและดํา โดยใชน้ํายาสําหรับสกัดดีเอ็นเอ
ของพืชและวิเคราะหหาความเขมขนของดีเอ็น
เอ  โดยวิ ธีสังเกตจากเจลเทียบกับดี เอ็นเอ
มาตรฐาน ไดดีเอ็นเอที่มีความเขมขน เทากับ  
100  นาโนกรัม  (ภาพที่ 1)  

 

 
 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะของแถบดีเอ็นเอที่สกัดไดของ 
ชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดํา 
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2. การสรางลายพิมพดีเอ็นเอโดย
เทคนิคอาร เอพีดีของชํามะเลียงขาวและ
ชํามะเลียงดํา 
    ใชปริมาณดีเอ็นเอ 2  นาโนกรัม และ
ไพ ร เ ม อ ร ทั้ ง  1 0  ชนิ ด  เ มื่ อ นํ า ไ ป ผ า น
กระบวนการสรางลายพิมพดีเอ็นเอโดยเทคนิค
อ าร เ อพี ดี  เ พื่ อ แสดงความสั มพันธ ขอ ง
ชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดํา พบวา  เกิดลาย
พิมพดีเอ็นเอโดยเทคนิคอารเอพีดี ที่มีความ
เหมือนหรือใกลเดียงกันเมื่อใชไพรเมอรA13 
K08 K20 A03 B04 C02 I01 และ I07 สวนลาย
พิมพดีเอ็นเอโดยเทคนิคอารเอพีดี ที่มีความ
แตกตางระหวางชํามะเลียงขาวและชํามะเลียง
ดําอยางชัดเจน เมื่อใชไพรเมอร K10 (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2  ลักษณะของแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึน้จากการสรางลายพิมพดเีอ็นเอโดยเทคนิคอารเอพีด ี

 ของชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดํา เมื่อใชไพรเมอรA13 K08 K20 A03 B04 C02  I01 
 และ I07 
 

 3. การวิเคราะหผลโดยไฟโลจีเนติกทรี  
     โดยการเปรียบเทียบความเหมือน
และแตกตางของแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้น และให
คะแนนแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏในแผนเจล โดย
ตัวอยางที่พบแถบดีเอ็นเอที่ตําแหนงหนึ่งๆ จะ

ใหคะแนนเปน 1 สวนตัวอยางที่ไมพบแถบดี
เอ็นเอที่ตําแหนงเดียวกันนั้นใหคะแนนเปน 0 
นําผลการใหคะแนนแถบดีเอ็นเอดังกลาวไป
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวอยาง
ชํ ามะ เลี ยงขาวและชํ ามะ เลี ยงดํ า  โดยใช 
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program NTSYSpc for Windows Version 
2.01e พบวา รูปแบบของไฟโลจีเนติกระหวาง 
ชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดํา มีคาความ

แตกตางทางวิวัฒนาการ (coefficient level) 
เทากับ 0.9512 (ภาพที่ 3)  

 

 
 

ภาพที่ 3  ไฟโลจีเนติกทรีของชํามะเลียงขาวและชํามะเลยีงดํา  
 

สรุปและการอภิปรายผล 
 จากการสรางลายพิมพดีเอ็นเอโดย
เทคนิคอาร เอพีดีของชํามะเลียงขาวและ
ชํามะเลียงดําโดยใชไพรเมอร 10 ชนิด พบวา 
สามารถที่จะใชลายพิมพดีเอ็นเอแยกความ
แตกตางของชํามะเลียงขาวและชํามะเลียงดํา
ในระดับสายพันธุ เมื่อใชไพรเมอร K10 โดย
ไพรเมอร K10 เกิดแถบลายพิมพดีเอ็นเอมี
ขนาด 600 คูเบส ในชํามะเลียงขาว สวนใน
ชํามะเลียงดําไมเกิดแถบลายพิมพดี เอ็นเอ
ขนาด  6 0 0  คู เ บส  จ ากนั้ น วิ เ ค ร าะหห า
ความสัมพันธระหวางตัวอยางชํามะเลียงขาว
และชํามะเลียงดํา โดยใช program NTSYSpc 
for Windows Version 2.01e  พบวา รูปแบบ
ของไฟโลจีเนติกระหวางชํามะเลียงขาวและ
ชํามะเลียงดํามีคาความแตกตางทางวิวัฒนาการ 
(coefficient level) เทากับ 0.9512 มีการใช

เทคนิคอารเอพีดีเพื่อสรางลายพิมพดีเอ็นเอใน
พืชอ่ืนๆ เชน มังคุด โดยมลิวรรณ นาคขุนทด 
(2541)ไดทํ าการศึกษาอนุกรมวิธานและ
วิวัฒนาการของพืชสกุลมังคุด จํานวน 12 ชนิด
โดยรวมมั งคุด  11  ตัวอย างและพืชสกุล
ใกลเคียงอีก 2 ชนิดเพื่อใชในการเปรียบเทียบ 
รวมทั้งสิ้น 24 ตัวอยาง  โดยใชเทคนิคอารเอพี
ดี  ผลการศึกษาดวยเทคนิคอารเอพีดีโดยใช
ไพรเมอรขนาด 10 นิวคลีโอไทด จํานวน 12 
ชนิด  พบวาเกิดแถบดีเอ็นเอที่แตกตางกัน
จํานวน  107 แถบ พืชทั้ง 14 ชนิดแสดงความ
แตกตางกันอยางชัดเจน ในขณะที่มังคุด  10  
ตัวอยางเกิดแถบดีเอ็นเอที่เหมือนกันทั้งหมด  
แตมังคุดอีก 1 ตัวอยางนั้นเกิดแถบดีเอ็นเอที่
แตกตางกันเล็กนอย นอกจากนี้ยังมีการใช
เทคนิคอารเอพีดีกับ ปาลมน้ํามันเพื่อระบุความ
แตกตางของสกุล โดย ธนวัฒน ชูชอ (2546)  
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ไดทําการศึกษาใชเทคนิคอารเอพีดี จากการ
ทดลอง พบวาสภาวะที่เหมาะสมของเทคนิค
อารเอพีดีประกอบดวย การสกัดดีเอ็นเอจากใบ
ออนของปาลมน้ํามันโดยใชเอสดีเอสบัฟเฟอร 
(SDS buffer) จากนั้นหมุนเหวี่ยงแยกดีเอ็นเอ
โดยใชความเร็ว 12,000 รอบตอนาที ความ
เขมขนของสารที่เหมาะสมในปฏิกิริยาพีซีอาร
ห ลังจากสั ง เคราะหดี เ อ็น เอแล วทํ าการ
ตรวจสอบผลโดยใชอะกาโรสเจลเทคนิคอาร
เอพีดีสามารถคัดเลือกไพรเมอรขนาด  10-
meroligonucleotide ได 14 ชนิด  (OPA11, 
OPA17, OPC07, OPC08, OPC15, OPAD01, 
OPD03, OPD12, OPE01, OPE16, OPE17, 
OPE19, OPF07, and OPF08) จาก 100 ชนิด 
ไดดีเอ็นเอ 81 แถบ โดยมีขนาดของแถบดีเอ็น
เออยู ระหวาง  0 .35–1.7 กิโลเบส  เมื่อนํ า 
polymorphism ของแถบดีเอ็นเอมาทําการ
วิเคราะหผลโปรแกรม  NTSYSpc ไดแผนภูมิ
ทางพันธุกรรม (phylogenetic tree) ที่แบงปาลม
น้ํามันไดเปน 4 กลุม ไพรเมอรที่ทําการวิจัยใน
ครั้งนี้สามารถนําไปใชในการวิจัยการสรางลาย
พิมพดีเอ็นเอโดยเทคนิคอารเอพีดีกับพืชสกุล
หรือวงศอื่นๆ ที่ใกลเคียงกับชํามะเลียงได 
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